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Baggrund:  
Når borgere udskrives fra Midlertidig Døgnrehabilitering (MDR), fortsætter de deres genoptræning 
i den ambulante enhed med en ny terapeut. Overgangen kan forårsage ventetid grundet 
visitationsarbejdsgange. På trods af ventetiden kan det for borgere, der ikke har vænnet sig til de 
daglige rutiner og omgivelser efter udskrivelsen, omvendt opleves som at genoptræningsforløbet 
genoptages for hurtigt. Terapeuten der overtager genoptræningsforløbet kan opleve et ændret 
funktionsniveau siden sidste vurdering på MDR, da borgernes aktivitetsudførsel enten er højere 
eller lavere i de vante omgivelser. Derfor kan det være nødvendigt at visitere borgeren til et andet 
genoptræningstilbud, hvilket kan resultere i uhensigtsmæssigt terapeutskift og yderligere 
ventetid, hvilket kan fremkalde forvirring og/eller frustration hos borgerne.  
 
Formål:  
At borgerne visiteres til det fagligt relevante tilbud efter udskrivelse fra Midlertidig 
Døgnrehabilitering, samt at der er ensartethed i valg af tilbud i overgangen til den ambulante 
genoptræning.  
 
Metode:  
Forbedringsvidenskaben blev anvendt som metodisk ramme for projektet. Småskala afprøvninger 
efter plan-do-study-act cirkler blev brugt systematisk for at opnå bæredygtige forbedringer. Data 
blev benyttet løbende til at evaluere, om afprøvningerne havde den ønskede effekt. 
Projektgruppen bestod af terapeuter fra MDR og fra den ambulante genoptræning samt 
terapeutfaglige ledere fra begge enheder. Projektgruppen udviklede og afprøvede bl.a. 1) et 
flowchart over relevante genoptræningstilbud efter udskrivelse fra MDR, 2) vurderingsbesøg og 
hjemmetræninger med MDR-terapeuterne, 3) et feedbackloop fra den ambulante genoptræning 
til MDR, 4) direkte booking af ambulante terapeuter udenom den interne visitation og 5) 
etablering af et digitalt fællesskab om overgangen.   
 
Konklusion:  
De foreløbige resultater af den forskudte overgang fra MDR til ambulant genoptræning viser, at 
55% af borgerne indlagt på MDR har behov for videre genoptræning. MDR-terapeuterne vurderer, 
træner og afslutter nu 56% af disse borgere, som derfor undgår at starte et nyt forløb med en 
ambulant terapeut. 93% af de videresendte borgere bliver visiteret til det rette ambulante tilbud.  
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